
Mijn naam is Aafke Honkoop, mijn functie binnen Isala Oncologisch centrum is internist-oncoloog. Mijn 
aandachtsgebied is borstkanker. Samen met vier andere collega’s zien wij onder andere vrouwen met 
borstkanker, die worden behandeld met chemotherapie en/of hormonale therapie. 
 
Bij borstkanker wordt chemotherapie, immunotherapie en hormonale therapie gegeven, dit zijn 
aanvullende behandelingen en volgen vaak na een operatieve behandeling. Met deze therapieën 
wordt de kans dat de borstkanker terugkomt zo klein mogelijk gemaakt. Een deel van de 
behandelingen wordt soms voorafgaand aan een operatieve behandeling gegeven. De behandeling 
heeft dan mede als doel de tumor kleiner te maken, zodat er gemakkelijker borstsparend geopereerd 
kan worden.   
 
Of een patiënt in aanmerking komt voor een aanvullende behandeling is onder andere afhankelijk van 
de grootte van de tumor, of er borstkankercellen in de lymfeklieren zijn gevonden en van andere 
tumorkenmerken zoals, aanwezigheid van hormoonreceptoren of eiwit aan het tumorcel oppervlak. 
Ook bij patiënten met uitgezaaide borstkanker worden deze behandelingen ingezet, met als doel 
levensverlenging en het verlichten van klachten ten gevolge van de ziekte. De duur en opzet van een 
behandeling is afhankelijk van de reden waarom de behandeling gegeven wordt. 
 
Hormonale therapie 
Hormonale therapie, als aanvullende behandeling, wordt vaak voor een periode van vijf jaar 
voorgeschreven. Voor vrouwen met een hoger risico op het terugkeren van kanker, wordt geadviseerd 
om de behandeling zeven jaar te geven.  
 
Als één van de internist-oncologen schrijf ik de hormonale therapie voor en bespreek ik de werking en 
mogelijke bijwerkingen van de medicatie. Maar ook tijdens het gebruik van hormonale therapie ga ik 
met de patiënt in gesprek over mogelijke  problemen en bijwerkingen. Voor het maximale effect van 
een behandeling is het belangrijk dat de medicatie dagelijks en de voor de juiste duur van de 
behandeling wordt ingenomen. Daarom is het van belang dat patiënten problemen of bijwerkingen die 
ze ervaren, met mij of een van de regieverpleegkundigen bespreken. 
 
Mogelijke bijwerkingen 
Opvliegers zijn een veelvoorkomende bijwerking, deze kunnen een behoorlijke invloed hebben op het 
functioneren in het dagelijks leven. Door deze klachten samen met de patiënt in kaart te brengen en te 
kijken naar mogelijkheden om de last te verminderen, kan de behandeling beter worden verdragen. 
Ook helpt dit om de behandeling af te maken. Dit geldt ook voor andere klachten zoals, hoofdpijn, 
vermoeidheid, veranderingen in gewicht, stemmingswisselingen of problemen rondom seksualiteit. Het 
is mogelijk dat er een relatie is met de behandeling met hormonale therapie, maar dat hoeft niet altijd. 
Het is goed om dit met elkaar te bespreken en te overleggen wat de mogelijke opties zijn voor 
verbetering.  
 
Lastmeter 
De lastmeter is een instrument (een vragenlijst) waarbij de patiënt wordt gevraagd om aan te geven 
welke mate van last wordt ervaren en op welke gebieden. Daarnaast kan een patiënt aangeven of hulp 
van een gespecialiseerde hulpverlener gewenst is. De regieverpleegkundige zal patiënten bij de start 
van de hormonale therapie vragen om een lastmeter in te vullen. Op die manier vragen we de patiënt 
om ons een beeld te geven van de mate van algemene last die ervaren wordt maar ook welke 
specifieke problemen er spelen. 
 
Nadat patiënten een aantal maanden de hormonale therapie hebben gebruikt, vraagt de 
regieverpleegkundige de lastmeter nogmaals in te vullen. Op deze manier proberen wij eventuele 
problemen in kaart te brengen en patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze behandeling. 
Indien er problemen worden ervaren kan gerichte informatie soms een klacht verhelderen, waardoor 



deze minder last of onrust geeft. Maar ook medicatie of een verwijzing naar een gespecialiseerde 
hulpverlener kan verlichting geven van klachten.  
 
Soms bieden deze interventies te weinig resultaat en kan ik samen met u beoordelen of er wijziging 
van de hormonale therapie mogelijk is. Wanneer u tijdens de behandeling klachten ervaart kan er, 
buiten de geplande gesprekken om, contact worden opgenomen met mij of één van de 
regieverpleegkundigen. 


